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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-23/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. november 28-án 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről 

 
 
Jelen vannak: 
Babos Attila polgármester 
Nagy Károly alpolgármester 
Bartha Gusztáv képviselő 
Csala László képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
Szabó Géza képviselő 
Szabó Péter képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 

 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 

Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó 
Csaláné Holczer Evelin igazgatási előadó 
 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Nagy Károly alpolgármestert és Bartha Gusztáv képviselőt. Javaslatot tesz a 
meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé 
felveszi „Döntés Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízatásának 
meghosszabbításáról”, „Döntés Gyűrű projekthez történő csatlakozásról”, „Döntés Duna projekt 
önerejének és előfinanszírozásának biztosításáról”, „Döntés civil szervezetek célzott 
támogatásáról” napirendeket. A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, 
tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározottakra. 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
2.) A helyi adók mértékének felülvizsgálata, beszámoló az adóztatásról 
3.) Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 
4.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 

támogatandókról 
5.) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

illetménykiegészítéséről 
6.) Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 
7.) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 
8.) Döntés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 
9.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízatásának 
meghosszabbításáról 
b) Döntés Gyűrű projekthez történő csatlakozásról 
c) Döntés Duna projekt önerejének és előfinanszírozásának biztosításáról 
d) Döntés civil szervezetek célzott támogatásáról 
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10.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

 
Zárt ülés 

 
A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 
fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
225/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. november 28-i rendes, nyilvános testületi ülés 
napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat 
szerint elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. melléklete.) 

 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 
Babos Attila polgármester felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket a 
bizottság döntéséről. 
 
Csala László képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság az önkormányzat 2016. III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját és a 2017. évi költségvetési koncepcióját a melléklet szerinti 
tartalommal a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a tervezésnél figyelembe kellett venni a beadott, de még 
el nem bírált pályázatokhoz szükséges önrész biztosítását, számolni kellett két folyamatban lévő 
beruházással, a közvilágítás korszerűsítéssel és az Ifjúság utca felújításával. Kalkulálni lehet egy a 
külterületi utak karbantartása és az ehhez szükséges gépek beszerzésére vonatkozó projekttel. 
Továbbá fontosnak tartja, hogy az 1401 számú főút felújítása kapcsán az önkormányzat saját 
erőből járuljon hozzá a vízelvezetés problematikájának megoldásához. Elmondja még, hogy 
számolni kell a várható minimálbér és garantált bérminimum emelésének költségvonzatával is. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni a Sportegyesület esetleges támogatását sem, pályázatainak 
(sportöltöző bővítése, sportpark) pozitív elbírálása esetén. 
Kéri, hogy külön szavazzanak a 2016. évi III. negyedéves beszámoló elfogadásáról és a 2017. évi 
költségvetési koncepcióról. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
226/2016. (XI. 28.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
227/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi gazdálkodására vonatkozó koncepciót 
a mellékelt tartalommal jóváhagyja: 
Megbízza a jegyzőt, hogy a koncepció alapján az 
önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló 
rendelettervezetet elkészítse. Megbízza a polgármestert, hogy 
a koncepció alapján elkészített rendelettervezetet a képviselő-
testület elé terjessze. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
A helyi adók mértékének felülvizsgálata, beszámoló az adóztatásról 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. A tervezett telekadóval kapcsolatban elmondja, hogy az előterjesztés alapján 
kérdésként merült fel, hogy kb. hány telekről lehet beszélni, ebből mennyi van magánkézben és 
kb. mekkora összegű bevételt jelentene ez az önkormányzat számára. Megkéri Reizingerné 
Klemm Erika adóügyi előadót, hogy ismertesse a rendelkezésre álló adatokat. 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó elmondja, hogy 137 db építési telekről lenne szó, ezek 
jelentős része magánszemélyek tulajdonában van és mintegy 30 db vállalkozásoké. Mindez 
összesen 141.219 m2, ami 20-25 Ft/m2 összegű adóval számolva 2,8-3,5 millió közötti bevételt 
jelentene. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy elsősorban nem az önkormányzat bevételének a 
növelése cél, ezért is nem javasolja a többi adónem emelését, sokkal inkább ösztönző tényező 
lenne a tulajdonosoknak a telekeladásokat illetően. 
Kérdezi, hogy bevezetésre kerüljön-e az új adónem, ha igen, akkor kéri, hogy tegyen javaslatot 
Ft/m2 összegre a testület. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy a telekadó megfizetése negyed vagy féléves fizetési 
ciklusú. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy ugyanúgy, mint a többi adónem esetében, a telekadót is 
félévente kell megfizetni. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy a szomszédos településeken van-e ilyen 
típusú adó és mekkora összegű. 
 
Szabó Géza képviselő elmondja, hogy épp most olvasott ezzel kapcsolatban egy újságcikket, 
amelyből kiderült, hogy nagyon sok településen van már ilyen teher és eléggé nagy a különbség, a 
20Ft/m2 – 100-200 Ft/m2 összegig. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy mi oltaná ki az adófizetési kötelezettséget. 
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Babos Attila polgármester elmondja, hogy az építési engedély megszerzése, illetve az 
egyszerűsített bejelentés megtételét követő évtől nem kell fizetni. Ehhez azonban három éven 
belül be kell építeni a telket. 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó kiegészítésként elmondja, hogy a részben beépített telek 
is adómentes lenne. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy fennállhat-e olyan eset, hogy a telekadó és az 
építményadó fizetési kötelezettség egyszerre jelentkezik az adóévben. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző válaszol, hogy ez azért nem fordulhat elő, mert mindig a tárgyév január 
1-jei állapot az irányadó az adókivetés szempontjából. 
 
Csala László képviselő szerint ez az adónem a telekeladást nem fogja fellendíteni, de támogatja a 
kezdeményezést, adóbevételnek sem rossz, továbbá véleménye szerint, akinek van telke és majd 
csak a későbbiekben értékesíti, nagyságrendileg nagyobb bevételre fog szert tenni, mint amennyit 
kifizet utána 1-2 évig adóra. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy ez 100%-ban az önkormányzat bevétele lenne-e, vagy a 
gépjárműadóhoz hasonlóan valamennyi az államé lenne-e belőle. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy ez 100%-ban önkormányzati bevétel lenne. 
 
Bartha Gusztáv képviselő támogatja az új adónem bevezetését és 20 Ft/m2 összegre tesz 
javaslatot. 
 
Babos Attila polgármester kérdezi, hogy van-e ellenvetés, esetleg más összegű javaslat, illetve 
amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy külön szavazzanak a korábbi adók felülvizsgálatáról, 
a beszámoló elfogadásáról és az új adónem bevezetéséről. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
228/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati 
rendeletében megállapított adómértékeket a helyi 
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási 
követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez 
igazodóan a törvényben meghatározott felső határokra 
figyelembe véve felülvizsgálta és azokon a 2017. évre 
vonatkozóan nem változtat, azonban 2017. évtől telekadó 
formájában új adónemet vezet be. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatást ad a 2016. évi adóvégrehajtásokról. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
229/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adóbevételekről és adóhátralékokról szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester elfogadásra javasolja a helyi adórendelet módosítását a telekadó 
bevezetése érdekében. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi adókról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
12/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó és Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó 18:47 
órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5-6. melléklete.) 

 
Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 

 
Babos Attila polgármester kérdezi, hogy kíván-e a testület bérleti díjakat emelni. A térítési díjakkal 
kapcsolatban elmondja, hogy az iskola részéről érkezett kérés a tízórai és az uzsonna 
bevezetésével kapcsolatban. Árajánlat beszerzésre került az üzemeltetőtől a csak ebédről és a 
háromszori étkezésről is. Javasolja, hogy az iskola végezzen egy írásos, dokumentált 
igényfelmérést, hogy mégis hány főt érintene a bővített ellátás. 
 
Szabó Péter képviselő javasolja az óvoda konyha bérleti díjának 1.500 Ft-os emelését, és 
támogatja az igényfelmérés elvégzését. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
230/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díját 
felülvizsgálta, azokon 2017. évben, az óvoda konyha (Ifjúság u. 
1/A.) kivételével nem változtat. Ennek megfelelően 2017. január 
1-től 100 forintos kerekítéssel az alábbi díjtételeket alkalmazza: 
 
Lakások bérleti díjai: 
Táncsics u. 40. 44.500 Ft/hó 
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Arany J. u. 7. 44.500 Ft/hó 
Gyulamajor 1/B. 8.200 Ft/hó 
 
Garázsok bérleti díjai: 
Táncsics u. 40. 4.400 Ft/hó 
 
Egyéb bérlemények bérleti díjai: 
Egészségügyi Központ, Liget u. 1. 82.200 Ft/hó 
Óvoda konyha, Ifjúság u. 1/A. 37.500 Ft/hó 
Gyulamajori bolt helyisége 6.200 Ft/hó 
 
Kultúrház terembérletek (kereskedelmi tevékenység esetén): 
 
Nagyterem 4.500 Ft/alkalom 
Kisterem 2.100 Ft/alkalom 
 
Piac helypénz 2.000 Ft/alkalom 
 
Földbérlet: 1 Ft/m2/év 
 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy intézkedjen a díjak fentiek szerinti 
beszedéséről 2017. január 1-től. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
231/2016. (XI. 28.) határozata 

 
I. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
konyhájának üzemeltetője, a Rábakész Kft. (9027 Győr, 
Martin u. 1.) által benyújtott vállalkozási szerződés 
módosítására irányuló kérelmét elfogadja és a vásárolt 
élelmezés vállalkozási díját 2017. január 1-től az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 

Megnevezés Nyersanyag
norma 
nettó 

Főzési 
díj nettó 

Vállalkozási 
díj nettó 

Bölcsődei napközi 382,- 286,- 668,- 

Óvodai napközi 382,- 286,- 668,- 

Iskolai menza 260,- 214,- 474,- 

Iskolás napközi 384,- 318,- 702,- 

Felnőtt étkeztetés 435,- 101,- 535,- 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2009. 
november 11-én megkötött vállalkozási szerződés 
módosításának aláírására. 
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II. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. január 1-től alkalmazandó nyersanyagköltséget 
figyelembe véve a gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjait 2017. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Megnevezés Nyers-
anyag 

ÁFA 
27 % 

Térítési díj 
100 % 

Bölcsődei napközi 382,- 103,- 485,- 

Óvodai napközi 382,- 103,- 485,- 

Iskolai menza 260,- 70,- 330,- 

Iskolai napközi 384,- 104,- 488,- 

 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Dunaszeg 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2016. (VIII. 3.) 
önkormányzati rendelete függelékében a szükséges 
változtatást átvezesse az alábbiak szerint: 
 
„Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde: 
- óvodai, bölcsődei ellátott (napi háromszori étkezés – 
tízórai, ebéd, uzsonna) 382 Ft/adag + ÁFA (103 Ft) = 485 
Ft/adag 
 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola:  
- menza (csak ebéd) 260 Ft/adag + ÁFA (70 Ft) = 330 
Ft/adag; 
- napközis ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) 384 Ft/adag + 
ÁFA (104 Ft) = 488 Ft/adag” 

 
III. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2017. január 1-től alkalmazandó vállalkozási díjat figyelembe 
véve a felnőtt (szociális) étkeztetés térítési díját 2017. január 
1-től 535 Ft/adag ebéd + ÁFA összegben határozza meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Dunaszeg 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelete függelékében a szükséges 
változtatást átvezesse. 

 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
támogatandókról 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy 5 pályázat érkezett be, ismerteti azok tartalmát. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az egyik pályázó által kitöltött adatlapon feltüntetett adatok 
ellentmondásban vannak a becsatolt igazolásokon szereplő adatokkal. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy lehet-e hiánypótoltatni az illetőt. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a probléma nem ebből fakad, egyszerűen nem a 
valóságnak megfelelően került kitöltésre a pályázati adatlap. 



8/19 

Babos Attila polgármester javasolja a pályázó kizárását, egyúttal, hogy a többi pályázó részesüljön 
önkormányzati támogatásban, kéri, hogy a képviselők állapítsák meg a támogatás mértékét. 
 
Nagy Károly alpolgármester egységesen 5.000 Ft-os támogatást javasol. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
232/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi kiírásra beérkezett pályázatok 
közül Prikler Dániel, 9174 Dunaszeg, Csinád u. 11. szám alatti 
lakos pályázatát kizárja. 
 

I n d o k o l á s 
 
A pályázó az „A” típusú pályázati űrlapon a „Szociális adatok – 
a pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó 
jövedelme” sorban valótlan adatot tüntetett fel. 
A pályázó az adatvédelmi nyilatkozatot aláírta, melyben 
büntetőjogi felelőssége tudatában kijelentette, hogy az EPER-
Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul vette továbbá, hogy amennyiben a 
pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak 
megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételei alapján 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Prikler Dániel pályázatát kizárja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
233/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi kiírásra beérkezett „A” típusú 
érvényes pályázatokat az alábbiak szerint támogatja: 
 

 Rangsor Pályázó neve Támogatási összeg 
 1./ Bakos Zsolt 5.000 Ft/hó 
 2./ Gál Evelin 5.000 Ft/hó 
 3./ Nagy Georgina 5.000 Ft/hó 
 4./ Zokob Anikó 5.000 Ft/hó 
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”B” típusú pályázat nem érkezett. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos értesítési és kifizetési feladatoknak tegyen eleget. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 
Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 
illetménykiegészítéséről 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése az 
eddigiekhez képest változatlan. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 
13/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Kérdezi, hogy van-e további javaslata valakinek. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy jól gondolja-e, hogy az iskolások most azért nem kapnak 
támogatást, mert iskolakezdéskor már jelentős mértékben kaptak. 
 
Nagy Károly alpolgármester kérdezi, hogy a rokkantak kapnak-e, mert az előterjesztésben nem 
talált erre vonatkozóan semmit. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy az iskolások valóban ezért maradtak ki, illetve a 
rokkantak sem kerültek bele az előterjesztésbe, mert a megváltozott minősítési rendszer tavaly is 
nagyon sok problémát vetett fel, nem tudták, nem akarták az érintettek bemutatni a papírjaikat. 
Keret lenne rá, ha testület gondolja, lehet bővíteni a támogatottak körét. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja, hogy vegyék bele őket is, aki nem tud papírt felmutatni, vagy az 
alapján nem fér bele, ne kapjon. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy tavaly a kormányhivatal rehabilitációs ellátási és 
szakértői osztályával egyeztetve sikerült a kategóriákat letisztázni, ezt idén is lehet alkalmazni. 
 
Babos Attila polgármester ennek fényében javasolja a támogatottak körét kibővíteni a rokkantsági 
ellátásban részesülőkkel is. 
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A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
234/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező 0-3 éves korcsoportba tartozó 
és az óvodás korú gyermekek törvényes képviselőit 
gyermekenként 5000 Ft összegű karácsonyi támogatásban 
részesíti, Erzsébet utalványban. 
A támogatásra annak a gyermeknek a törvényes képviselője 
jogosult, aki dunaszegi lakcímmel rendelkezik, életvitelszerűen 
a településen tartózkodik. Az óvodás korú gyermekek esetében 
további feltétel, hogy a gyermek a Dunaszegi Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde intézményébe jár. 
A támogatásra egy gyermek után csak egy törvényes 
képviselője jogosult. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2016. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
235/2016. (XI. 28.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező, a településen életvitelszerűen 
tartózkodó, középfokú, első nappali közoktatási képzésben 
részt vevő tanulók törvényes képviselőjét gyermekenként 5000 
Ft összegű karácsonyi támogatásban részesíti, Erzsébet 
utalványban. 
A támogatásra egy gyermek után csak egy törvényes 
képviselője jogosult. A középfokú közoktatási intézményben 
tanulók részéről a támogatás igénybevételéhez egy hónapnál 
nem régebbi iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2016. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
236/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
karácsonyi támogatásban részesíti a dunaszegi lakcímmel 
rendelkező 70 év feletti időskorúakat a téli időszak 
többletköltségeinek csökkentésére, egységesen 5000 Ft/fő 
mértékben, Erzsébet utalványban. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2016. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
237/2016. (XI. 28.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező, a településen életvitelszerűen 
tartózkodó, rokkantsági ellátásban részesülő, a korábbi 
minősítési rendszer szerinti I. vagy II. rokkantsági csoportba 
sorolt, a jelenlegi minősítési rendszer szerint C2, D vagy E 
minősítési kategóriába sorolt lakosokat 5000 Ft összegű 
karácsonyi támogatásban részesíti, Erzsébet utalványban. A 
rokkantsági ellátás folyósításának tényét és a minősítési 
kategóriát hitelt érdemlően igazolni kell. A támogatást nem 
veheti igénybe, aki 2016. évben időskorúak karácsonyi 
támogatásában részesült. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2016. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

 
A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a tavalyihoz képest új napirendként került be az óvodai 
beíratással kapcsolatos döntés és az iskolakezdési támogatás. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy az ülések napja marad-e a kedd. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy az változatlan marad. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
238/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
8.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12-13. melléklete.) 

 
Döntés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a hivatal másik két települése a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás (a továbbiakban: GYTKT) útján látja el belső ellenőrzési feladatait. A GYTKT 
pályázat útján új belső ellenőrt keresett és a társulási tanács az elfogadása mellett döntött. 
Javasolja, hogy a közös hivatalt alkotó települések azonos belső ellenőrrel dolgozzanak, azaz a 
képviselő-testület fogadja el a mellékelt árajánlatot, amely olcsóbb is lesz, mint az eddigi és a 
személyes találkozás alapján, valamint a megküldött belső ellenőrzési terv szerint is úgy tűnik, 
hogy a kellő szakértelem továbbra is biztosított marad. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy csak az ár miatt történne a váltás vagy van esetleg valami 
más oka is. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy belső ellenőrzést a jogszabályi előírásokon kívül építő 
jelleggel végezteti a hivatal, hogy megkönnyítse a saját maga munkáját. Az eddigi cég nem igazán 
tudott ezzel a szemlélettel azonosulni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
239/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja a Justicia Audit Bt. (székhely: 
8200 Veszprém, Szabadság tér 5.; képesített belső ellenőr: 
Balogh Erika) 2016. november 28. napjától 2019. december 31. 
napjáig terjedő határozott időtartamra szóló bruttó 180.000 
Ft/ellenőrzési év árajánlatát, amely összeget a Képviselő-
testület a mindenkori éves költségvetése terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
240/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A belső ellenőrzés lebonyolítására a Justicia Audit Bt. 
(székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 5.; képesített belső 
ellenőr: Balogh Erika) által kerül sor. 
A belső ellenőrzés témája: Intézményi térítési díjak 
megállapítása. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés lefolytatásához szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
9.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízatásának 

meghosszabbításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Elmondja, hogy az ügyvezető megbízatása lejár 2016. december 31-én. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a módosítási eljárás összes költsége hozzávetőlegesen 
50.000 Ft körül várható. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
241/2016. (XI. 28.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 9174 Dunaszeg, Országút 
utca 6.) ügyvezetője (vezető tisztségviselő), Szeredi Ottó 
megbízatását meghosszabbítja. Az ügyvezető feladatait 
megbízási jogviszonyban látja el, díjazásban nem részesül. Az 
ügyvezetői megbízatás határozott időre szól 2017. január 1-től 
2019. január 27-ig. 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére viseli a cégeljárás során felmerülő költségeket. 
Meghatalmazza dr. Szalai Péter ügyvédet (9022 Győr, Bisinger 
sétány 2.), hogy az eljárás során az önkormányzatot teljes 
jogkörrel képviselje. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
eljárás során a vonatkozó dokumentumokat az önkormányzat 
nevében aláírja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
b) Döntés Gyűrű projekthez történő csatlakozásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Elmondja, hogy sor került egy szóbeli megbeszélésre, előadásra is, amely alapján ő 
pozitív következtetéseket vont le, nagyon bizakodó a projekttel kapcsolatban. A későbbiekben a 
pályázati stratégiák megvalósításánál lenne nagyon hasznos ez a központi, egységes adatbázis. 
Konzultált a települési referenssel is, aki szintén jónak találja a kezdeményezést. Javasolja a 
projekthez történő csatlakozást. 
 
Szabó Péter képviselő nem támogatja a csatlakozást, haszontalannak érzi. 
 
Csala László képviselő szerint erre tart a világ, amennyiben egy egyszeri csatlakozási összegről 
van szó, támogatja a kezdeményezést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
242/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozik a Győri Többcélú Kistérségi Társulás felhívására a 
„Gyűrű – saját értékekkel a közös célokért” elnevezésű 
projekthez, továbbá a projektben való részvétel egyszeri bruttó 
178.000 Ft-os költségét az éves költségvetése terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés Duna projekt önerejének és előfinanszírozásának biztosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
243/2016. (XI. 28.) határozata 

 
1. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi a Szlovákia-Magyarország 
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Együttműködési Programra benyújtott BIKE&BOAT / A Kis- és 
Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval című projekt 
benyújtásáról a gesztor Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzata és a Szigetköz – Felső-Duna mente Térségi 
Fejlesztési Tanács által megküldött tájékoztató levél tartalmát. 
A pályázatban kérelmezett vízi közlekedést biztosító 
kisműtárgyak létesítéséhez szükséges tervezés és 
engedélyezés költségeihez az Önkormányzat hozzájárul. 
 
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy 1.040.000 Ft tervezési és 
engedélyezési költséget 2017. január 15-ig átutal a gesztor, 
Mosonmagyaróvár Önkormányzat Duna projekt számlájára: 
11737076-15367400-13540001. 
 
3. A gesztor önkormányzat által lefolytatott tervezési 
beszerzés nyertes vállalkozójával együttműködik a létesítési 
tervek elkészítésében, a szükséges adatokat és információkat 
biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2017. január 15., illetve a projekt időtartama alatt 

 
 
d) Döntés civil szervezetek célzott támogatásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester kérdezi, hogy civil szervezetek számára kíván-e még valaki ebben az 
évben támogatást nyújtani. Amennyiben igen, várja a javaslatokat. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja a Vöröskereszt, Nyugdíjasklub és Polgárőr Egyesület 
támogatását. 
 
Bartha Gusztáv képviselő a felsoroltakon túl a Sportegyesület támogatását is felveti. 
 
Nagy Károly alpolgármester a Kék Duna Dalkör támogatását javasolja. 
 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
244/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Vöröskereszt Dunaszegi 
Alapszervezet (9174 Dunaszeg, Iskola u. 45.) részére, 
működésének támogatása céljából 50.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
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A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
245/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kék Duna Dalkör (9174 Dunaszeg, Fő u. 2.) részére, 
működésének támogatása céljából 10.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
246/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kék Duna Nyugdíjasklub (9174 Dunaszeg, Fő u. 2.) részére, 
működésének támogatása céljából 30.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
247/2016. (XI. 28.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Polgárőr Egyesület (9174 Dunaszeg, Fő u. 4.) 
részére, működésének támogatása céljából 20.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
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A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
248/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg Sportegyesület (9174 Dunaszeg, Országút u. 51.) 
részére, működésének támogatása céljából 25.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
10.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17-19. melléklete.) 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
249/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 172/2016. (IX. 6.), 194/2016. (X. 25.), 195/2016. (X. 
25.), 196/2016. (X. 25.), 197/2016. (X. 25.), 198/2016. (X. 25), 
199/2016. (X. 25.), 200/2016. (X. 25.), 201/2016. (X. 25.), 
203/2016. (X. 25.), 205/2016. (X. 25.), 206/2016. (X. 25.), 
207/2016. (X. 25.), 208/2016. (X. 25.), 209/2016. (X. 25.), 
210/2016. (X. 25.), 212/2016. (X. 25.), 213/2016. (X. 25.), 
214/2016. (X. 25.), 215/2016. (X. 25.), 216/2016. (X. 25.), 
217/2016. (X. 25.), 218/2016. (X. 25.), 219/2016. (X. 25.), 
220/2016. (X. 25.) számú lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
250/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja a I/1854/2016., I/1884-1/2016., I/1901-
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1/2016., I/1930-1/2016. és I/1874-1/2016. számú, átruházott 
hatáskörben hozott határozatokról szóló polgármesteri 
beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
251/2016. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata 2016. október 1. – 2016. október 31. közötti 
időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy több lakossági jelzés érkezett, hogy a szauna 
forgalmazó telephelynél a mértéktelenül megnövekedett gépjárműparkolás miatt veszélyessé vált 
a közlekedés. Történt ezirányú megkeresés az érintettek felé, akik nem a probléma megoldásának 
megfelelően kezelték a helyzetet, ezért parkolási korlátozási tábla kihelyezése a terv. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy december 3-a lesz a betlehemszentelés, december 11-e 
az adventi koncert és december 27-e a falukarácsony napja. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja, hogy jövőre az idősek napi meghívók úgy menjenek ki, és a 
rendezvény úgy kerüljön megszervezésre, hogy amennyiben igény van rá, a sportegyesületi 
busszal tudjanak segíteni az idősek szállításában. Jelezni kívánja, hogy az IKSZT helyiségében 
vannak olyan székek, amelyek kárpitja erősen koszos, foltos, valamiféle vegyi tisztításnak kellene 
őket alávetni. Továbbá ismét kérdésként vezeti fel a Dunaszegiek Egymásért Egyesület életfa 
ültetés kezdeményezését. Szeretné, ha ez utóbbi kapcsán születne valamiféle döntés. 
 
Babos Attila polgármester az idősek napjával kapcsolatos javaslattal egyetért. A kárpittisztítással 
kapcsolatosan elmondja, hogy a takarítás folyamatosan történik, de sajnos vannak rendezvények, 
ahol a felügyelők nem vigyáznak kellőképpen, hogy a gyermekek maszatos kézzel, étellel ne 
menjenek a termekbe. A faültetést továbbra is támogatja, várja a javaslatokat, hogy hová gondolta 
a fákat az egyesület. 
 
Nagy Károly alpolgármester szerint nemesebb fa nem biztos, hogy megered, ahol kicsit 
kavicsosabb a talaj. 
 
Szabó Péter képviselő elmondja, hogy ő egyszer már ezzel a témával kapcsolatban javasolta a 
hónap fát. Véleménye szerint 12 fának sokkal könnyebb helyet találni és minden évben az adott 
fára felkerülhetne egy emléktábla, az abban a hónapban született gyermekek nevével. 
 
Babos Attila polgármester ezt jó ötletnek tartja és megjegyzi, hogy 12 fának a bölcsőde-óvoda 
előtti téren is lehetne helyet kialakítani. 
 
Szabó Géza képviselő köszöni a hozzászólásokat, tolmácsolja az egyesület felé a javaslatokat. 
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